
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 
 
 

 

มาเลเซยี-สงิคโปร ์4วนั 3 คนื  
เทีย่วคร ัง้เดยีว 2 ประเทศ ครบทกุไฮไลท ์!! 
* เก็นต ิง้ไฮสแ์ลนด ์เมอืงในหมอก น ัง่กระเชา้ สวนสนุกในรม่ ชมคาสโิน  
* Genting outlet premium เอา้เล็ทมอลลข์นาดใหญ ่เปิดใหมล่า่สุด  
* เมอืงหลวงกวัลาลมัเปอร ์ตกึแฝดปิโตรนสั จตรุสัเมอรเ์ดกา้  โรงงานช็อกโกแลต เมอืงใหมป่ตุราจายา  
* เยอืนเมอืงมรดกโลกมะละกา โบถสเ์ซนปอล ตกึแดง ดทัสแควร ์ 
* สงิคโปร ์ไชน่าทาวน ์วดัพระเขีย้วแกว้ เมอรไ์ลออนส ์  
   Garden by the bay  รสีอรท์เวลิดเ์ซ็นโตซา่ ชอ้ปป้ิงออรช์ารด์                                                
* เดนิทางโดยสายการบนิ AIRASIA  
* บนิตรงลงกวัลาลมัเปอรแ์ละบนิกลบัจากสงิคโปร ์

*พกัโรงแรมเก็นติง้ 1คนื และ โยโฮบารู 1คนื สงิคโปร ์1คนื  
 

                                                ก าหนดการเดนิทาง 

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

2-11ปี 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
จ านวน 

28ก.ย – 1ต.ค 60 13,998  

 

 

 

 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

INF 5,000฿ 

4,500 25 

13-16 ต.ค 60 15,998 4,500 25 

20-23 ต.ค 60 16,998 4,500 25 

27-30 ต.ค 60 14,998 4,500 25 

9-12 พ.ย 60 13,998 4,500 25 

16-19 พ.ย 60 13,998 4,500 25 

23-26 พ.ย 60 13,998 4,500 25 

8-11 ธ.ค 60 15,998 4,500 25 

14-17 ธ.ค 60 14,998 4,500 25 



 

21-24 ธ.ค 60 14,998 4,500 25 

29ธ.ค60-1ม.ค 61 18,998 4,500 25 

18-21 ม.ค 61 12,998 4,500 25 

1-4 ก.พ 61 13,998 4,500 25 

1-4 ม.ีค 61 15,998 4,500 25 

15-18 ม.ีค 61 14,998 4,500 25 

29ม.ีค-1เม.ย 61 14,998  

ไมม่รีาคาเด็ก 

INF 5,000฿ 

4,500 25 

12-15 เม.ย 61 18,998 4,500 25 

28เม.ย-1พ.ค 61 16,998 4,500 25 

4-7 พ.ค 61 14,998 4,500 25 

26-29 พ.ค 61 14,998 4,500 25 
 
 

วนัแรก      ทา่อากาศยานดอนเมอืง- กวัลาลมัเปอร ์ Genting outlet premium  เก็นติง้ไฮสแ์ลนด  ์                                      
                                                                                                                      --,เทีย่ง,เย็น 
 

05.30 น.   พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร1ช ัน้ 3 ประตู 3-4   
เคาน์เตอรส์ายการบนิ Thai Air Asia เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯตอ้นรับทา่น เช็คอนิสัมภาระและต๋ัวโดยสาร 

07.10 น.  ออกเดนิทางสู ่กวัลาลมัเปอร ์ โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD311 
10.15 น. ถงึ สนามบนินานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี  

(เวลาทอ้งถิน่ประเทศมาเลเซยีเร็วกว่าประเทศไทย 1ชม.)   
น าท่านผ่านพิธีการประทับตราหนังสอืเดนิทาง จากนั้นน าท่าน
เดนิทางสู่ กรุงกวัลาลมัเปอร ์เมืองหลวงประเทศมาเลเซีย ชม 
จตัรุสัเมอรเ์ดกา้(ลานแห่งอสิระภาพ) ลานประกาศ เอกราช 
Independence Square หลังจากทีอั่งกฤษเคยปกครองมาเลเซยี
มาอยา่งยาวนาน เป็นลานหญา้สเีขยีวขนาดใหญ ่หากจะเทยีบกับ
ของประเทศไทย จะคลา้ยกับสนามหลวงบา้นเรา และชมอดตี เสาธงทีส่งูทีส่ดุในโลก Union Jack ทีส่งู
ถงึ 100 เมตร โดยบรเิวณรอบๆน้ี ยังเป็นสถาปัตยกรรมอังกฤษอยา่งเห็นชัด ไม่ว่าจะเป็นตกึ อาคาร หอ
นาฬกิา ทีท่กุๆ วันชาตขิอง มาเลเซีย ชาวมาเลเชยีจะมาชมุชนเพื่อเฉลมิฉลองและมีงานรืน่เรงิกัน ซึง่ธง
ชาต ิอังกฤษไดถู้กลดลงครัง้สดุทา้ยเมื่อวันที ่31 สงิหาคม 1957 และ
แทนทีด่ว้ยธงชาตมิาเลเซยี  

เทีย่ง        บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

บา่ย     น าทา่นชมและถา่ยรปูบรเิวณดา้นหนา้ของ พระราชวงัอสีตาน่า ไน  
การา่ มาเลเซยี จากนัน้เราไปลิม้รสชอ็คโกแลตที ่Cocoa Boutique 
โรงงานผลติชอ็คโกแลต ทีใ่หญท่ีส่ดุในมาเลเซยี และทา่นสามารถ

เลอืกซือ้เป็นของฝากคนทางบา้นไดด้ว้ยน าทา่นไปถา่ยรปูกับ ตกึแฝด 
KLCC น่ันคอื หอคอยคู ่ปิโตรนาส Petronas Twin Towers 
อาคารหอคอยคูปิ่โตรนาส) เป็นสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเดน่ของเมอืง
กัวลาลัมเปอร ์ประเทศมาเลเซยี ออกแบบโดย เซซาร ์เปลล ีตัง้อยู่
บรเิวณใจกลางยา่นธรุกจิของเมือง ทีแ่วดลอ้มดว้ยสวนสาธารณะ เป็นตกึแฝดทีส่งูทีส่ดุในโลกในปัจจบัุน 
ระหวา่งทางน าทา่นเลอืกซือ้ของฝากพื้นเมือง ทีข่ ึน้ชือ่ อาทเิชน่ บากุด๋เต ๋ขนมเป๊ีย เป็นตน้ จากนัน้น าทา่น
เดนิทางสู ่Resort World Genting น าทา่นไปชอ้ปป้ิงที ่Genting outlet premium เอา้เล็ท
มอลลข์นาดใหญ ่เปิดใหมล่า่สุด บรเิวณสถานกีระเชา้ใหมข่ ึน้สูเ่ก็นติง้ ทา่นจะไดพ้บกบัรา้นคา้
มากมาย สนิคา้แบรนเนม ราคาพเิศษสุด จนถงึเวลานัดหมาย  น าทา่นสู ่ เก็นติง้ ไฮ แลนด ์เดนิทาง
ถงึสถานีกระเชา้ไฟฟ้า น าทา่นสนุกตืน่เตน้โดยน าทา่นน่ังกระเชา้ลอยฟ้าทีร่วดเรว็และปลอดภัยทีส่ดุแหง่

หนึง่ของโลก จากสถานี SKYWAY (ระยะ ทาง 3.4 กม.) สู ่ยอดเขา “เก็นต ิง้ ไฮแลนด”์ นครทีไ่ม่เคย
หลับใหล มีอากาศหนาวเย็นตลอดปีบนยอดเขาสงูกวา่
ระดับน ้าทะเล 6,000ฟิต อสิระทอ่งเทีย่วที ่"เฟิสท ์เวลิด์
พลาซา่"เพลดิเพลนิกบัดสิโก,้ คาราโอเกะโบว์ลิง่ 30 เลน, 
บรกิารนวดแผนโบราณ,สวนสนุกTheme Park  ภายในเฟส
เวลิด์พลาซา่ (ไมร่วมคา่บตัรสวนสนกุ) หรอืเลอืก 
เพลดิเพลนิ กบัเกมสก์ารเสีย่งโชค นานาชนดิ อาท ิบัคคารา่
,แบล็คแจ็ค, รเูล็ต,สล็อตแมชชนี นับพันตูฯ้ลฯ บรกิารตลอด 
24ช.ม. (กรณีเขา้คาสโินสภุาพบุรษุและสภุาพสตร ีแตง่ตัว



 

สภุาพ เสือ้คอปก, สวมรองเทา้หุม้สน้ และไม่นุ่งขาสัน้ )   
:บนเก็นติง้ไฮแลนด ์ อุณหภมู ิ 18-22องศาเซลเซยีส ควรเตรยีม 

           เสือ้แจ็คเกตกันหนาวไปดว้ย: 
ค า่   บรกิาร อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร หลังอาหารน าทา่นเดนิ 

           ทางเขา้สูท่ีพั่ก  First World Hotel  หรอืระดับใกลเ้คยีงกัน 
(ทีพ่กับนเก็นติง้จะไมม่เีตยีงเสรมิ กรณีพกั 3 ทา่นจะมแีค ่2 เตยีงตอ่
หอ้ง หากไมส่ะดวกพกั 3ทา่น สามารถซือ้หอ้งพกัเดีย่วเฉพาะบนเก็นติง้
ได ้คา่พกัเดีย่วบนเก็นติง้ ช าระเพิม่ทา่นละ 1,500 บาท  

 
 

วนัทีส่อง      เก็นติง้ กวัลาลมัเปอร ์ ปตุราจายา   มะละกา โยโฮบารู                           เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                                     
  เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางลงจากเกน็ติง้ โดยกระเชา้ น าทา่นเดนิทางชม เมอืงใหมปุ่ตราจายา ระหว่างทาง
แวะชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีราคาถกู อาท ิ
นาฬกิา น ้าหอม กลอ้งถา่ยรปู เป็นตน้ ปุตรา
จายา เมืองหลวงแหง่ใหม่ของมาเลเซยีเป็น
ศนูยก์ลางของรฐับาล ปุตราจายา ไดช้ือ่ว่า
เป็นเมืองในสวนทีส่วยงามมีรปูแบบการวาง

ผังเมืองอยา่งด ีเสน่ห์ของที่น่ีคอื สวนพฤษ
ชาต ิทะเลสาบปุตราจายาและอาคารรปูทรง
แปลกตา  แวะชมและถา่ยรปูกับ อาคารที่
ท างานของนายกรฐัมนตร ีอาคารมสัยดึสชีมพู  
อาคารทีท่ าการรฐั สะพานแขวน ทะเลสาบ ทีม่ีทัศนียภาพทสีวยงาม  

เทีย่ง        บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร   

บา่ย      น าทา่นเดนิทางสู่ เมอืงมะละกา เป็นสถานที่ส าคัญทางประวัตศิาสตร ์เป็นเมืองทา่ส าคัญที่มีการตดิต่อ
คา้ขายหรือเป็นเมือง  เศรษฐกจิจนไดร้ับฉายาว่า Golden Age หรอื ขวาน ทอง เป็นตน้เหตุต่อการ
เปลีย่นแปลง ประวัตศิาสตร์ของมาเลเซยีอยูห่ลายครัง้หลายหน มีมรดกตกทอดทาง สถาปัตยกรรมของ 
ชาตยิโุรปอยูห่ลายแหง่ และเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วส าคัญของมาเลเซยีน าทา่นชมมะละกา น าทา่นเดนิทางไป
ชม  ยา่นดทัซส์แควร ์ตกึแดงถา่ยรูปกบัสามลอ้มะละกา  จากนัน้เดนิขึน้ไปบนเนนิเซนตป์อนดส์ูย่อด

เนนิ ซึง่เป็นทีตั่ง้ของโบสถเ์ซนตป์อนด ์โบสถแ์หง่น้ีสรา้งขึน้โดยกปัตันเรอืชาวโปรตเุกส และใชช้ือ่โบสถ์
ว่า Duarte Coelho ในปี 1521 ดว้ยความตัง้ใจใหเ้ป็นโบสถท์ีใ่หญท่ีส่ดุในเมือง เมื่อครัง้ทีพ่วกดัตช ์เขา้
ยดึครองไดเ้ปลี่ยนชือ่โบสถแ์ห่งน้ีเป็น  ST. Paul’s Church เมื่อโบสถ์น้ีสรา้งเสร็จในปี 1753 ไดม้ีการ
ยกเลกิการใชง้านโบสถ ์และชาวดัตชเ์ปลีย่นเนนิเซนตป์อนดเ์ป็นสสุานฝ่ังศพของบุคคลส าคัญ สสุานเปิด
ภายในเซน  ตป์อนด ์เป็นสถานทีฝ่ั่งศพของ St. Francis Xavier เมื่อ
ปี 1553 หลังจากนัน้ไดม้ีการเคลือ่นยา้ยสว่นทีเ่หลอือยูไ่ปยังเมืองโกอา 
ในอนิเดยี มีอนุสาวรยีห์นิออ่นของ St. Francis Xavier เพื่อร าลกึถงึการ
กักกันเมื่อ 400 ปีทีผ่่านมา ทีบ่รเิวณโบสถบ์นยอดของเนนิ เป็นสถานที่
ชมววิอันน่าตืน่ตา และหลุมฝ่ังศพแบบดัตช์ทีส่วยงามสามารถพบเห็น
ไดภ้ายในโบสถ์ จากนั้นน าท่านไปชม A’Famosa (Porta De 
Santiago) ไม่ไกลกับโบสถ์เซนตป์อนด์ ดา้นล่างเนินเขา เป็นที่ตัง้
ของป้อมปรา  การ A’Famosa หรอื Porta De Santiago ซึง่สรา้ง
ขึน้เมื่อปี 1511 และถูกท าลายโดย  พวกดัตช์แถบทัง้หมด เหลือไว ้
เพียงแตส่ว่นเล็กๆ บนป้อมปราการ บนเนนิเขาทีม่องลงไปเหน็ตัวเมอืงมะละกา ป้อมเกา่รอบ ความเสยีหาย
มากมาย และบางส่วนถูกซ่อมแซมโดยพวกดัตช์เมื่อปี 1670 และสลักชื่อ East India Company ไว ้ 
จากนัน้น าทา่นน าทา่นเดนิทางสู ่โยโฮบารู ประตูสูส่งิคโปร ์

ค า่          รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   หลงัอาหารน าทา่นเขา้ทีพ่กั   

:โรงแรม Berjaya Waterfront, Bayu Marina Resort, Silka Hotel หรอืระดับใกลเ้คยีงกัน 
 
 
 
 
 

 
 
   



 

วนัทีส่าม        โยโฮบารู- สงิคโ์ปร ์–เมอรไ์ลออนส-์วดัพระเขีย้วแกว้-น า้พแุหง่ความม ัง่ค ัง่(Suntec City)  

           Garden by the Bay - ชอ้ปป้ิงออรช์ารด์                                            เชา้,เทีย่ง,-                                                 
 

เชา้     บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเขา้สู ่ประเทศสงิคโปร ์ น าทา่นประทับตราหนังสือ
เดินทางและผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง(เดินทางผ่านด่าน
มาเลเซยีสูส่งิคโปร ์โดยรถบัส) 
จากนัน้ซติีทั้วรเ์มืองสงิคโปร ์น าทา่นผ่านชมเมือง เร ิม่จากปา
ดัง สนามขนาดใหญ่ซึง่ลอ้มรอบดว้ยท าเนียบรัฐบาล ศาล
ฎีกา และศาลาว่าการเมือง จากนั้นน าท่านชม ถนนอลิ
ซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวรมิแม่น ้า สิงคโปร์ ท่าน
สามารถถา่ยรปูคูก่ับ เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศ
สงิคโปร ์ ซึง่มีอายกุวา่ 30 ปี โดยรปูปั้นคร ึง่ สงิโต คร ึง่ปลาน้ี

หันหนา้ออกทาง อ่าวมารน่ิา ซึง่มีทัศนียภาพทีส่วยงาม มากๆ  
การออกแบบ  The Merlion น้ี ถกูผสมผสาน ระหว่าง ความจรงิและต านาน ซึง่มีหัวเป็น สงิโต และล าตัว
เป็นปลาก าลังโตค้ลืน่  สว่นหัวนัน้เป็นสัญลักษณ์ของต านานการคน้พบสงิหปุระ หรอืสงิคโปรใ์นปัจจุบัน 
ตามต านาน เล่าขานของชาวมาเลย ์สว่นล าตัวที ่เป็นปลา แสดงถงึการเร ิม่ตน้ของสงิคโปร ์ทีเ่ต็มไปดว้ย
หมู่บา้นของชาวประมงในอดตีน่ันเอง  ใกล ้ๆ  กันทา่นจะพบกับ โรงละคร เอสพนาเนด ทีม่ีลักษณะเป็น
เอกลัษณ์ทีไ่ม่เหมือนใคร ภายนอกถูกออกแบบมาใหค้ลา้ยกับเปลือกทเุรยีนขนาดยักษ์ มีความสวยงาม
ทางสถาปัตยกรรมอยา่งยิง่  

เทีย่ง        บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร   

น าท่านเดนิทางสู่ยา่นไชน่าทาวน์ ชมวดัพระเข ีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึน้  
เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก ว้ ของพระพุทธเจา้ วัด
พระพุทธศาสนาแหง่น้ีสรา้ง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศถั์ง วาง
ศลิาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้ง
ทัง้หมด ราว 62 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) 
ชั ้นล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพิธีชั ้น 2-3 เป็น
พพิธิภัณฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ 
(หา้มถา่ยภาพ) ใหไ้ดสั้กการะองคเ์จา้แม่กวนอมิ และใกลก้ันกเ็ป็น
วัดแขกซึง่มีศลิปกรรมการตกแตง่ทีส่วยงาม พรอ้มเดนิเลน่ชอ้ปป้ิง 
ซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม.  
น าทา่นชม น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่(Fountain of Wealth) 
อาคาร Suntec City เป็นกลุม่อาคารที่ถกูสรา้งขึน้มาโดยยดึหลัก
ของฮวงจุย้ลว้นๆ ตกึ 5 หลังประหนึง่ อุง้มือมีหา้นิว้เรยีงราย ในแง่
ของความเชือ่เรือ่งโชคลาภซนิแสฮ้วงจุย้ทัง้หลายบอกเป็นเสยีง
เดียวกันว่าตัววงแหวนที่มีน ้ าพุ่ งออกมาเขา้สู่ใจกลางน ้ าพุมี

ความหมายเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของชวีติและความม่ังค่ัง การทีน่ 
น ้าพุ่งเขา้ตรงกลางดา้นในคือการกักเก็บความม่ังค่ังของตัวตกึ 
SUNTEC CITY โดยสายน ้าประหนึ่งความม่ังค่ังทีไ่หลมารวมกัน 
กลา่วกันว่า ใครที่มาเยือน  Suntec City แลว้ไดม้าเดนิรอบน ้าพุ
แหง่น้ีสามรอบโดยเอามือแตะทีน่ ้าพุไวต้ลอดเวลาจะไดร้ับพลังน ้า
แห่งโชคลาภและความโชคดีหรือรวยตกึน้ียังเป็นหา้งช็อปป้ิง
มอลล ์และ อาคารส านักงานขนาดใหญ ่  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหม่ลา่สดุบนเกาะ
สงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY อสิระใหท้า่นไดช้มการจัดสวนทีใ่หญท่ีส่ดุบนเกาะสงิคโปร ์ชืน่ชมกับ
ตน้ไมน้านาพันธุ์ และ เป็นศนูย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองแห่งชาตขิอง Marina  Bay บรหิารโดย
คณะกรรมการอทุยานแหง่ชาตสิงิคโปร ์นอกจากน้ียังมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มตอ่กบั Super tree คูท่ีม่ีความ
สงูเขา้ดว้ยกัน มีไวส้ าหรับใหผู้ท้ีม่าเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสงูขึน้ 50 เมตร บนยอดของ Super 
tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ  
(ไม่รวมคา่ขึน้ลฟิตส์ าหรับ Super Tree 8SGD (208บาท) และ 2Domes  28SGD(700 บาท)   
จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่ยา่นออรช์ารด์ สวรรคข์องนักชอ้ปป้ิงท่ัวโลก เต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม 
และรา้นคา้ตา่งๆมากมาย อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัยกบั  
สนิคา้หลากหลายแบรนดเ์นมชือ่ดัง มีตัง้แตร่าคาแพงหรเูรศิ จนถงึราคายอ่มเยา (อาหารเย็นอสิระตาม
อธัยาศยัเพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิง) จนถงึเวลานัดหมายน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพั่ก 

:โรงแรม Oxford Hotel , Quality Hotel หรอืระดับใกลเ้คยีงกัน 
 



 

เชา้     บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
น าทา่นสัมผัสประสบการณ์ใหม่ยิง่ใหญ่ระดับโลกที ่รสีอรท์
เวลิดเ์ซนโตซ่า  (Resort World Sentosa) เป็นที่รูจั้ก
ในฐานะสวนสนุกของโลก รสีอรท์แหง่น้ีจะมอบประสบการณ์
ใหม่มากมายทีค่ณุจะไมเ่คยไดสั้มผัสจากทีใ่ดมากอ่นไม่ว่าจะ
เป็น คาสโินระดับโลก ชอ้ปป้ิงพลาซา่ Festive Walkและยูนิ
เว อ ร ์แ ซ ล  ส ตู ดิโอ  สิ งค โป ร์  (Univerl Studios 
Singapore)เฟสทฟีวอลก์(Festive Walk) (ราคาทวัร ์
ไม่รวมค่าบตัรยูนเิวอรแ์ซลท่านละ 1,800 บาท *แจง้ก่อนเดนิทาง7วนั) ยูนิเวิอร์แซล สตูดโิอ 
สงิคโปร ์เป็นสวนสนุกยนูเิวอิร์แซล สตดูโิอแหง่แรกและแห่งเดยีวของเอเชียตะวันออกเฉียงใตท้ีม่ีเครือ่ง
เลน่และจุดทอ่งเทีย่วจากภาพยนตรช์ือ่ดัง  24  จุด โดยที ่18 จุดนัน้ มีอยูแ่ตส่งิคโปรเ์ทา่นัน้ ยนูเิวอิรแ์ซล  
สตดูโิอ สงิคโปรเ์ป็นสวนสนุกระดับโลก ทีม่ีความเป็นเอกลักษณข์องความเป็นสวนสนุกจากภาพยนตร์ ทีม่ี
ความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นสวนสนุกจากภาพยนตร์  แบ่งเป็น 7 โซน คอื โซนฮอลลวีูด๊ โซนไซ
ไฟซิตี ้ อยีปิตโ์บราณ  เดอะ ลอสทเ์วลิด์  (THE LOST WORLD)  จูราสสคิพารค์ราปิดแอดเวน

เจอร ์(JURASSIC PARK RAPIDS ADVENTURE) เป็นตน้ ซึง่มีความเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ตัง้
รายลอ้มอยูร่อบทะเลสาบอันสวยงาม  แตล่ะโซนจะมีสถาปัตยกรรมการตกแตง่  และความบันเทงิตา่งๆ ใน
รปูแบบของตัวเอง  โดยจะมีเครือ่งเลน่ทีไ่ม่เหมือนใครไวส้ าหรับใหค้วามเพลดิเพลนิแกแ่ขกผูม้าเยีย่มเยอืน  
พรอ้มดว้ยการแสดงทีจ่ะเรยีกเสยีงหัวเราะจากทกุคน และสวน
สวยส าห รับครอบครัวและกลุ่มเพื่อน รวมถึงรา้นคา้และ
รา้นอาหารมากมาย  ประกอบไปดว้ย สิง่ที่น่าสนใจ อาทเิช่น  
BATTLESTAR GALACTICA  รถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูง
ที่สุดของโลก มาดากสัการ ์:การผจญภัยเรือมหาสนุก 
(MADAGASCAR :A CRATE ADVENTURE) เป็นเครือ่งเลน่จาก
ภาพยนตรท์ีไ่ดรั้บความส าเร็จเป็นอยา่งมาก เรือ่ง “ มาดากัสการ ์
” เครือ่งแรกของโลกจากดรมีเวริค์อานเิมชั่น (DREAMWORKS 
ANIMATIONจุดท่องเที่ยวจากเรื่องปราสาทเชร็ค แห่งแรก
ของโลกจะเป็นปราสาทในสวนสนุกหางแรกในเอเชยีทีจ่ะมีSHREK 
4D เครือ่งเลน่และจุดเยีย่มชมอืน่ๆ ประกอบดว้ย: รเีวน้จอ์อฟเดอะ
มมัมี ่วอเตอรเ์วลิด ์ สเตจ 28 เทรเชอรฮ์นัเตอร ์และพเิศษสุด
ส าหรับเด็กๆ แคนูโนป้ี ฟลาย จูราสสคิพารค์ เป็นตน้ และเครือ่ง

เลน่ใหม่ลา่สดุ Transformers Theme Park  ถกูสรา้งเฉพาะที่
Universal Studios Hollywood ใน LA และ Universal Studios 
Singapore เพียง 2 แหง่เท่านั้น เปิดบรกิารในเดือนธันวาคม 54 
และท่านยังไดสั้มผัสกับ เฟสทีฟวอลก์เป็นถนนสายบันเทงิระดับ
โลกใจกลางรีสอรท์เวลิดเ์ซ็นโตซา่ ประกอบดว้ยกจิกรรมการชอ้ป
ป้ิง รา้นคา้มากมาย ภัตตาคาร รา้นอาหารหลากหลาย  (อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยัเพือ่
ความคุม้คา่ในการเทีย่วชม)  
จนถงึเวลานดัหมาย จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี  

20.40 น.   เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง  โดยสายการบนิ  THAI AIRASIA เทีย่วบนิที ่FD350 
22.05 น.   ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  
 

************************************ 
 

 

                             รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 
หมายเหตุ อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เคร ือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เม ือ่ทา่นตกลงเดนิทาง 
จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ
คา่จอง คา่ทวัร ์ในทุกกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้
บรษิทักอ่นท าการจองต ัว๋เคร ือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้

 

วนัทีส่ ี ่         Resorts World Sentosa  Universal Studio สงิคโปร ์                                                                  

        สนามบนิชางก ี- ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                เชา้,--,--  
 



 

ประกาศส าคญั 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิารขา้งตน้เน่ืองมากจากการปรับขึน้ ราคาของสายการบนิเชอรช์ารท์

น ้ามัน ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัย อัตราแลกเปลีย่น และเมื่อตกลงเดนิทางและออกต๋ัวบัตรโดยสารแลว้ ไม่สามารถ
เปลีย่นแปลงชือ่ วันเดนิทาง หรอืยกเลกิคนืเงนิได ้ ทกุกรณี    

 
 

ขอ้มูลควรทราบการเดนิทาง 

สายการบนิทีใ่ช ้ THAI AIR ASIA (FD) 

เวลา เวลาประเทศสงิคโปร ์และมาเลเซยี เร็วกว่าไทย 1 ชม  
สภาพอากาศ อุณหภมู ิประมาณ 28-32 องศา  (กรณุาเชค็สภาพอากาศกอ่นเดนิทางอกีครัง้) 

สกลุเงนิ มาเลเซยี   เงนิรงิกติ  (RM)  1 RM = 9-10  บาท   โดยประมาณ กรณุาตรวจสอบกอ่น
เดนิทาง   สงิคโปร ์ดอลลา่สงิคโปร ์( SD)   1 SD = 25 -26 บาท  โดยประมาณ กรณุา
ตรวจสอบกอ่นเดนิทาง 

โรงแรม จ านวน 3 คนื คอื เกน็ติง้  1คนื  โยโฮบาร ู1คนื สงิคโปร ์1คนื  พักหอ้งละ 2 ทา่น   
กรณีเดนิทางเป็นจ านวนคี ่จัดพัก 3ทา่นมีเตยีงเสรมิให ้
 

อาหาร มื้อเชา้  จัดบฟุเฟ่ตข์องโรงแรม  มือ้เทีย่ง และเย็น จัดเป็นเชท็โต๊ะจีน น่ังโต๊ะละ 8-10 ทา่น 
รา้นอาหารสว่นใหญ ่ท ารสชาตอิาหารใกลเ้คยีงถกูปากคนไทย แตอ่าจจะไม่จัด ทา่นอาจจะ
เตรยีม น ้าพรกิไปได ้

ไฟฟ้า ระบบ 220 V เทา่กบัเมืองไทย แตจ่ะม ี 3 ร ู กรณุาเตรยีมปล๊ัก 3 ขาเหลีย่มไป 

น ้าดืม่ น ้าดืม่ จะมีบรกิารทา่นละ 1ขวดตอ่วัน  
บางโรงแรม อาจจะไม่มีน ้าดืม่ แตจ่ะมีชา กาแฟ บรกิารในหอ้งฟรี  

ภาษา มาเลเซยี  ใชภ้าษาทอ้งถิน่  ยาวี จีนกลาง ภาษาอังกฤษ 
สงิคโปร ์ ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีนกลาง  

การนัดหมายและ การ
เตรยีมตัวการเดนิทาง 

บรษัิทจะสง่ใบนัดหมาย การเตรยีมตัวการเดนิทาง ชือ่หวัหนา้ทัวร ์เบอรโ์ทร จดุนัดหมาย 
กอ่นการเดนิทาง 3-5 วัน  

กรุป๊สามารถออก
เดนิทาง 

กรุป๊สามารถออกเดนิทางได ้ขัน้ต า่ 20 ทา่นขึน้ไป มีหวัหนา้ทัวรบ์รกิาร 

การใหท้ปิ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ  ( รวม 4 วนั รวมเป็น  100 รงิกติ) ส าหรบัหวัหนา้
ทวัรข์ ึน้อยูก่บัความประทบัใจในการบรกิาร 

คา่บรกิารนีร้วม   คา่เครือ่งบนิไปกลับ ชัน้ประหยัด รวมภาษสีนามบนิกรุงเทพฯ มาเลเซยี  และเซอรช์ารท์น า้มนัแลว้, 
คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเที่ยว ตลอดรายการ  , ค่าโรงแรม 3 คืน (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน)   , ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุใน
รายการ   , ค่าธรรมเนียมเขา้ชม , คา่มัคคุเทศก์ไทย – มาเลเซีย  ,  ค่าน ้าดื่ม ขนม ระหว่างการเดนิทาง , ค่าประกัน
อุบัตเิหต ุการเดนิทาง วงเงิน  1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบรษัิทประกันภัย(ไม่ครอบคลมุถงึสขุภาพ การ
เจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้น้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่ีการตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชีวติ ทกุกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง (กรณีลกูคา้ตอ้การซือ้ประกันสขุภาพเพิม่กรณุาตดิตอ่บรษัิท)  

คา่บรกิารนีไ้มร่วม  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวเชน่  คา่โทรศัพท ์ คา่ซักรดี  มนิบิาร ์ อาหารและเครือ่งดืม่นอกรายการ  ทวี ี  ชอ่ง
พเิศษ,คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (ถา้ไม่เอาใบก ากบัภาษีไม่ตอ้งจา่ย) , คา่ใชจ้า่ยอันเกดิจากอบัุตภัิย
ทางธรรมชาต ิ การประทว้ง  การนัดหยดุงาน หรอืการเกดิจลาจลหรอื การปฏเิสธไม่ให ้เขา้เมือง  และเจา้หนา้ทีแ่รงงานทัง้

ไทยและตา่งประเทศ  การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสายการบนิ ซึง่อยูน่อกเหนือจาก ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ,.คา่ทปิไกด ์
คนขบัรถ (4 วนั รวมเป็น 100 รงิกติ) ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร,  
คา่บตัรเขา้ยูนเิวอรแ์ซลทา่นละ 1,800 บาท 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนงัสอืเดนิทาง(พาสปอต)เหลอือายุการใชง้านไมต่ า่กวา่  6  เดอืน นบัจากวนัหมดอายุ นบัจากวนัเดนิทางไป-
กลบั  **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่น
ตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื* 

เงือ่นไขในการจอง   มดัจ าทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน
ลว่งหนา้ (การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่่าดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมีสทิธิ
ยกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 
 

การยกเลกิการจอง  เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิมัด
จ า หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่่ากรณีใดทัง้สิน้ 



 

 
 

หมายเหตุ :  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้
และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่น
ไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
7. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้น้ีข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรบัประกันได ้  

8. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
9. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ีอ านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  
10. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีื่น ๆ  
11. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE หรอืเตยีงเสรมิ กรณุาแจง้บรษัิทลว่งหนา้ 
12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่

อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
13. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเร ิม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทาง  
14. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบัุตเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไม่ไดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไข
กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์  (ทา่น
สามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัท่ัวไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้
ละเอียด) 
15. เมื่อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
 
 
 


